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Verder willen wij u vragen:
Basisschool Lindenhage
Platanenlaan 3
6903 DK Zevenaar
0316 – 523639
lindenhage@liemersnovum.nl

- tijdens het halen en brengen niet te fietsen op het
fietspad. Dit is wellicht een vreemd verzoek maar dit het
is dermate druk dat dit anders voor onveilige situaties
zorgt;
- na het brengen van uw kind(eren) het schoolterrein vlot
te verlaten;

Beste ouders, verzorgers,
Met deze nieuwsbrief informeren wij u o.a.
graag over:
Update halen en brengen
Resultaten niet-methodetoetsen
Fietsverlichtingscontrole
Leerlingen Light House Team (LLHT)
Mad Science

- tijdens het ophalen te wachten op het plein van
Zonnekinderen (zie plattegrond). Op deze manier kunnen
we de 1,5 meter regel handhaven;
- tijdens halen en brengen de schooltijden in acht te
nemen. Let er hierbij op dat u niet te vroeg bent.

Wij waarderen de feedback die ons over de haal- en
brengmoment heeft bereikt en willen u vragen dit
in de toekomst te blijven doen.
Resultaten niet-methodetoetsen.

Update halen en brengen
Maandag 12 oktober jl. heeft u van ons via Social
Schools een bericht ontvangen over de haal- en
brengmomenten op onze school. Wij hebben ervaren
dat het halen en brengen hierdoor soepeler verloopt.
Wij willen u als ouder danken voor de betrokkenheid en
het verantwoordelijkheidsgevoel dat u toont. Samen
zorgen we voor een fijne en veilige leefomgeving op
Lindenhage. Desalniettemin brengen wij graag nogmaals
het volgende onder uw aandacht:
-Tijdens het halen en brengen willen wij zoveel mogelijk
eenrichtingsverkeer hanteren. Dit betekent dat u bij
voorkeur inrijdt vanaf de Kofschipzijde van ons gebouw
en het terrein verlaat via de zijde Hagendel. Wij kunnen u
hierin geen verplichting opleggen maar doen een beroep
op uw verantwoordelijkheidsgevoel. Op deze manier
kunnen we rondom de ingang een STOP & GO- systeem
hanteren waarbij we 1,5 meter afstand kunnen bewaren;
- De fietsen kunnen worden gestald op de tijdelijke
plekken bij de hoofdingang en op het gras voor het
gebouw van Zonnekinderen (zie plattegrond);

We hebben u voor de zomervakantie geïnformeerd over
de verplaatsing van het laatste toets-moment van
schooljaar 2019-2020 naar de start van het schooljaar
2020-2021.
De niet-methode (CITO) toetsen, rekenen-wiskunde en
spelling hebben we eind september afgenomen.
Bijvoorbeeld: uw kind zit nu in groep 5, dan heeft uw
kind in de afgelopen weken de toetsen van eind groep 4
gemaakt. Doordat deze toetsen later zijn afgenomen,
hebben we te maken met een aangepaste normering.
Deze aangepaste normering zorgt over het algemeen
voor een lagere score. Voor ons zijn deze scores een
onderdeel van het totaalbeeld van uw kind. De scores
van deze toetsen vormen de nieuwe beginsituatie voor
het onderwijsaanbod in de komende periode.
Op Lindenhage kunt u de actuele resultaten van uw kind
via het ouderportaal in Parnassys volgen. In de bijlage bij
deze nieuwsbrief is een handleiding te vinden. Mocht u
hiervoor nog geen inloggegevens hebben ontvangen
meld dit dat bij Wilma Willems
(wilma.willems@liemersnovum.nl).

Fietsverlichtingscontrole.
Veiligheid in het verkeer
is
een belangrijk punt dat
steeds opnieuw de
aandacht vraagt. Nu de
donkere dagen weer
begonnen zijn, is een goede fietsverlichting noodzakelijk.
Daarom wordt in november weer een grote
fietsverlichtingsactie georganiseerd i.s.m. de Gemeente
Zevenaar, VVN, basis- en voortgezet onderwijs en de
politie Gelderland-Midden, district Rivierenland.
Woensdag 18 november zullen de fietsen van de
leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 gecontroleerd worden.
Er wordt gekeken naar verlichting, de rem en de fietsbel.
Mochten er fietsen worden afgekeurd, dan krijgen de
leerlingen een kaart mee. De fiets kan dan alsnog in orde
gemaakt worden en daarna door de leerkracht of
conciërge gecontroleerd worden. Na goedkeuring kan de
kaart nog worden ingeleverd. Uit alle goedgekeurde
kaarten wordt op het gemeentehuis een winnende kaart
getrokken. De winnaar krijgt een nieuwe fiets. De
prijsuitreiking vindt plaats op de school van de winnende
leerling.
Het verzoek aan ouders, verzorgers om de
fietsverlichting, remmen en fietsbel te controleren en
indien nodig in orde te maken. Wij hopen dat iedereen
aan deze actie meedoet.

heeft hij of zij interesse dan kan hij de brief invullen die
hij afgelopen donderdag heeft meegekregen en bij juf
Celine inleveren.
Verder hebben wij 15 oktober een checklist afgenomen
voor de fysieke werkomgeving bij alle groepen, om te
kijken of ze voldoen aan de 7 gewoontes. In alle klassen
moeten leiderschapsrollen zijn, een gewoontemuur,
complimentenmuur en doelenmuur.
We hebben ook al een paar doelen van vorig jaar
behaald. Een daarvan was meer bewegen op school die
hebben we behaald met de fiets stoelen, statafels en 2
keer per week gym en de juffen en meesters doen meer
bewegingsoefeningen in de klas en zo nog veel meer.
Ook werken we nog aan de zichtbaarheid van het
lighthouse team in de school. We gaan posters en foto´s
ophangen. Na de herfstvakantie gaan we twee nieuwe
leden uit groep 6 toevoegen aan ons team en in de
volgende nieuwsbrief stellen zij zich voor.
Dit was het stukje dat ik geschreven heb namens het
leerlingen lighthouse team.

Mad Science.

Leerlingen-Lighthouse-Team.
Hoi mijn naam is Douwe van Someren uit 8b en ik schrijf
voor u een stukje in de nieuwsbrief over waar we het in
het leerlingen lighthouse team allemaal over gehad
hebben.
We hebben als eerste een nieuwe begeleider erbij juf
Celine uit groep 6b. De andere kinderen zijn Emma,
Meike, Veerle, Britt en Yordi.
We begonnen met de vergadering met het hebben over
de 2 nieuwe plekken in het lighthouse team, want vorig
jaar zaten er 2 kinderen uit groep 8 in het lighthouse
team die nu weg zijn. Dus zijn er 2 plekken over. We
hebben de kinderen in groep 6 uitleg gegeven over het
leerlingen lighthouse team. Dus zit uw kind in groep 6 en

Op woensdag 2 november a.s. komt een ‘gekke
professor’ van Mad Science een spectaculaire science
show geven op school.
Na deze leuke en leerzame show kunnen de leerlingen
uit de groepen 3 t/m 8 zich inschrijven voor de
naschoolse wetenschap en techniekcursus. Deze
cursussen zijn op 6 donderdagen van 14.15-15.15 uur in
de hal van Lindenhage en start op 07-01-2021.
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Gevonden voorwerpen.
Misschien herkent u nog iets uit de bak gevonden voorwerpen dat van uw kind is. Laat het dan even weten via
wilma.willems@liemersnovum.nl Na de herfstvakantie gaan de spullen naar de kledingcontainer.

